
UMOWA  NR  TGZ /……… /2021/ DK 

zawarta w dniu …………2021 roku w Józefowie, pomiędzy: 

Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut 
Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213,  
KRS: 0000149404, NIP: 5321829288, REGON: 000591685,  reprezentowanym przez: 

…………………………………… 
 
zwanego dalej   Zamawiającym,  

a 

…………………………………….  
 reprezentowanym  przez: 
 
 
……………………………………. 
 
zwanego dalej  Wykonawcą.  
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursu ofert na dostawę bonów 
podarunkowych, na podstawie złożonej oferty Wykonawcy z dnia ………….., została zawarta 
umowa (dalej: „Umowa”) następującej treści: 
 

  § 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego bony podarunkowe  
o łącznej wartości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy zł),  o nominałach po 50,00 PLN 
(co stanowi łącznie 2 000 szt. x 50,00 zł). 

2. Zamówienie może być realizowane w częściach, o wartości każdorazowo określonej  
w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej wartości przedmiotu umowy.   
4.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem lub 

za pośrednictwem firmy kurierskiej do siedziby Zamawiającego w terminie do trzech dni 
roboczych licząc od daty poprawnego złożenia zamówienia u Wykonawcy.   

 
§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za dostarczone bony podarunkowe 
zgodnie z ceną  ustaloną  w ofercie z dnia ……………..  

2. Zapłata należności za każdą zrealizowaną zgodnie z warunkami niniejszego 
postepowania dostawę przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem na konto wykonawcy 
w ciągu 14  dni od daty poświadczonego odbioru bonów oraz noty księgowo-
obciążeniowej. 

3. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę  
w zapłacie ustalonej ceny liczonej od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała 
być dokonana. 

   
§ 3 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości brutto 
zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie lub w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. 



2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 
umowne. 

                                                                          
§ 6 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 
umowy zgodnie z ofertą i SIWZ. 

2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania 
terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a 
także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub 
osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie 
przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia. 

3. W przypadku zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT, jeśli 
zmiana  ta będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie 
Wykonawcy Zamawiający dopuszcza  możliwość  zwiększenia  wynagrodzenia  o  kwotę  
równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę. W przypadku zmiany 
stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzenia aneksu do 
umowy. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz 
zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez 
konieczności sporządzania aneksu. 

 
§ 7 

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 ust. 1 i 2  
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:  

 
1. Administratorem danych osobowych, osób reprezentujących  Wykonawcę jest Centrum   

Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy 
Instytut Badawczy, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów (CNBOP-PIB); 

2. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i informacji związanych  
 z przetwarzaniem danych osobowych w CNBOP-PIB jest Inspektor Ochrony Danych -        
kontakt  pod adresem: iod@cnbop.pl lub tel. 22 7693 363; 

3.  Dane podstawowe osoby reprezentującej Wykonawcę, obejmujące służbowe dane 
kontaktowe, przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu określonego  
w art. 6 ust.1 lit. f RODO polegającego na utrzymaniu kontaktu  
z Wykonawcą, w związku z zawarciem i wykonaniem umowy; 

4.  Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia Umowy,  
w tym przez czas konieczny do udokumentowania czynności z udziałem danej osoby,  
z uwzględnieniem okresu przedawnienia oraz przepisów podatkowych; 

5.  Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że będzie to konieczne  
do wykonania nałożonego na nas obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

6. Czynności przetwarzania nie będą obejmowały podejmowania decyzji w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania; 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 
międzynarodowych, 



8. Osobie wymienionej w § 6 pkt. 3 przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku  
z przetwarzaniem w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora,  
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi  
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w wypadku uznania, że administrator 
naruszył przepisy o ochronie danych osobowych; 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych: 
-   osoby reprezentującej Wykonawcę stanowi warunek umożliwiający zawarcie umowy; 
- osoby wyznaczonej do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień pomiędzy 
Stronami, stanowi warunek dopuszczenia do realizacji niniejszej Umowy.    

 
§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą 
przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W przypadku wystąpienia sporu na tle realizacji przedmiotu umowy Strony poddają spór 
zgodnie pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  
po jednym dla każdej ze Stron. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 
 
Wykonawca:                                                                                                 Zamawiający:  


